
Letras – Língua Francesa 

 

1º Semestre 

Disciplina: Núcleo de Estudos Interdisciplinares, Pesquisa e Prática do Ensino 
de Língua Francesa I 
Ementa: Orientação e instrumentalização da pesquisa e da prática pedagógica, as 
possibilidades de investigação e análise da situação-problema relacionada com o tema 
norteador. 
Carga Horária: 45h 

Disciplina: Estudos Linguísticos I 
Ementa: Estudos e análises da diversidade textual, das correntes da linguística teórica e 
aplicada com ênfase na linguística textual ou discursiva, e da sociolinguística. 
Carga Horária: 45h 

Disciplina: Leitura e Produção Textual 
Ementa: Estudos e análises dos textos com as temáticas diversificadas visando à 
interdisciplinaridade com os componentes curriculares da sua produção. 
Carga Horária: 45h 

Disciplina: Aspectos Históricos e Culturais em Língua Francesa 
Ementa: Estudos da história e da cultura em Língua Francesa nos seus diversos períodos 
da literatura através da sua produção. Carga Horária: 60h 

Disciplina: Aspectos Históricos e Culturais em Língua Materna 
Ementa: Estudos dos aspectos históricos e culturais contemplados na produção literária 
nos diversos períodos das Literaturas Portuguesa e Brasileira. 
Carga Horária: 60h 

Disciplina: Estudos Sócio–Antropológicos do Ensino em Língua Francesa 
Ementa: Estudos dos problemas relacionados com a aquisição da Língua Francesa como 
segunda língua, enfatizando os aspectos sociais e antropológicos. 
Carga Horária: 45h 

Disciplina: Laboratório Instrumental de Língua Francesa – Básico I 
Ementa: Desenvolvimento das estruturas básicas utilizando as habilidades linguísticas de 
ouvir, falar, ler e escrever numa abordagem comunicativa. 
Carga Horária: 90h 

______________________________________________________________ 

 

2º Semestre 

Disciplina: Estudos Fonéticos e Fonológicos 
Ementa: Introdução aos estudos fonéticos e fonológicos da Língua Francesa e sua 
contribuição na aquisição como L2. 
Carga Horária: 60h 

Disciplina: Compreensão e Produção Oral 
Ementa: Estudos e análises oralmente de textos diversificados visando à 



interdisciplinaridade com os demais componentes curriculares. 
Carga Horária: 45h 

Disciplina: Estudos Linguísticos II 
Ementa: Introdução aos estudos linguísticos com ênfase na psicolinguística, neolinguística 
e sociolinguística. 
Carga Horária: 60h 

Disciplina: Laboratório Instrumental de Língua Francesa – Básico II 
Ementa: Desenvolvimento e aprofundamento das estruturas linguísticas básicas da 
Língua Francesa. 
Carga Horária: 90h 

Disciplina: Aspectos Psicofilosóficos que Fundamentam o Ensino da Língua 
Francesa 
Ementa: Estudos das correntes psicológicas e filosóficas que fundamentam o ensino da 
Língua Francesa. 
Carga Horária: 45h 

Disciplina: Panorama da Produção Literária: da Origem Até a Modernidade 
Ementa: Estudo da produção literária em Língua Francesa da origem até a modernidade. 
Carga Horária: 60h 

Disciplina: Núcleo de Estudos Interdisciplinares, Pesquisa e Prática do Ensino 
de Língua Francesa II 
Ementa: Orientação e instrumentalização da pesquisa e da prática pedagógica, as 
possibilidades de investigação e análise da situação–problema relacionada com o tema 
norteador. 
Carga Horária: 45h 

______________________________________________________________ 

 

3º Semestre 

Disciplina: Estudos Gramaticais 
Ementa: Desenvolvimento dos estudos críticos dos conteúdos das gramáticas normativa e 
descritiva em comparação com a gramática textual. 
Carga Horária: 45h 

Disciplina: Tópicos de Tradução 
Ementa: Estudos dos elementos teórico–práticos das formas diversas de tradução. A 
tradução como habilidade linguística. Novas tecnologias. 
Carga Horária: 45h 

Disciplina: Produção do Texto Oral e Escrito 
Ementa: Desenvolve a habilidade de produzir textos de conteúdos específicos que se 
identifiquem com os temas tratados nos demais componentes curriculares abordados no 
período, aplicando técnicas específicas que levem ao nível inicial de produção de textos 
acadêmicos em Língua Francesa. 
Carga Horária: 60h 

Disciplina: Laboratório Instrumental de Língua Francesa – Intermediário I 
Ementa: Estudos e desenvolvimento das habilidades linguísticas, oral e escrita, em um 
nível de complexidade crescente. Aquisição da linguagem em diferentes situações próximas 



à realidade. 
Carga Horária: 75h 

Disciplina: Análise Contrastiva da Gramática de Língua Francesa 
Ementa: Estudos das abordagens e da evolução da análise comparada. Os componentes 
linguísticos nos níveis fonológico, morfológico e sintático a serem analisados em Língua 
Francesa. 
Carga Horária: 60h 

Disciplina: Estudos Contemporâneos da Literatura de Língua Francesa 
Ementa: Análise e interpretação de textos contidos na produção literária contemporânea 
em língua francesa. Estuda o contexto sócio cultural e histórico das obras analisadas. 
Carga Horária: 60h 

Disciplina: Núcleo de Estudos Interdisciplinares, Pesquisa e Prática do Ensino 
de Língua Francesa III 
Ementa: Orientação e instrumentalização da pesquisa e da prática pedagógica, as 
possibilidades de investigação e análise da situação-problema relacionada com o tema 
norteador. 
Carga Horária: 60h 

______________________________________________________________ 

 

4º Semestre 

Disciplina: Políticas e Organização dos Sistemas de Ensino 
Ementa: Discussão das Políticas de ensino e das estratégias de planejamento e da 
avaliação. Os parâmetros curriculares, a prática pedagógica e as perspectivas 
metodológicas. 
Carga Horária: 60h 

Disciplina: Núcleo de Estudos Interdisciplinares. Pesquisa e Prática do Ensino 
de Língua Francesa IV 
Ementa: Orientação e instrumentalização da pesquisa e da prática pedagógica, as 
possibilidades de investigação e análise da situação-problema relacionada com o tema 
norteador. 
Carga Horária: 60h 

Disciplina: Análise Contrastiva da Gramática de Língua Materna 
Ementa: Estudos das abordagens e da evolução da análise comparada. Os componentes 
linguísticos nos níveis fonológico, morfológico e sintático a serem analisados em Língua 
Materna. 
Carga Horária: 60h 

Disciplina: Estudo Comparativo da Literatura de Língua Francesa e Língua 
Materna I 
Ementa: Abordagens de questões históricas, políticas e sociais. A evolução da literatura da 
língua francesa. Discussão e análises de dados comparativos com a literatura de língua 
materna. 
Carga Horária: 60h 

Disciplina: Análise Textual 
Ementa: Estudos das teorias linguísticas que fundamentam a prática da análise textual. 
Carga Horária: 45h 



Disciplina: Estudos da Linguística Textual em Língua Francesa 
Ementa: Abordagens dos conhecimentos sistemáticos de mundo e organização textual, do 
processo de ensinar e aprender a Língua Francesa, com ênfase nos aspectos pragmáticos, 
semântico e sociolinguístico. 
Carga Horária: 45h 

Disciplina: Laboratório Instrumental de Língua Francesa – Intermediário II 
Ementa: Desenvolvimento e aprofundamento do estudo das estruturas linguísticas 
complexas numa perspectiva comunicativa. 
Carga Horária: 75h 

______________________________________________________________ 

 

5º Semestre 

Disciplina: Núcleo de Estudos Interdisciplinares, Pesquisa e Prática do ensino 
de língua Francesa V 
Ementa: Orientação e instrumentalização da pesquisa e da prática pedagógica, as 
possibilidades de investigação e análise da situação-problema relacionada com o tema 
norteador. 
Carga Horária: 60h 

Disciplina: Estágio I – Estudo Diagnóstico da Prática Docente 
Ementa: Estudos e diagnósticos da prática docente e a realidade do ensino de línguas 
estrangeiras no ensino Fundamental e Médio. 
Carga Horária: 100h 

Disciplina: Estudo Comparativo da Literatura da Língua Francesa e Língua 
Materna II 
Ementa: Análise e discussão comparativa de um autor ou obra da literatura da Língua 
Francesa e Língua Materna. 
Carga Horária: 45h 

Disciplina: Análise Literária, 
Ementa: Análise de textos narrativos e poéticos investigando os aspectos constitutivos do 
ato de escrever, criar e ler da literatura da Língua Francesa e da literatura da Língua 
Materna articulando-se com os demais componentes numa perspectiva interdisciplinar e 
transdisciplinar. 
Carga Horária: 45h 

Disciplina: Projetos de Investigação do Ensino da Língua Francesa e Língua 
Materna 
Ementa: Desenvolve projetos de investigação do ensino da Língua Francesa e da Língua 
Materna visando a interdisciplinaridade com os demais componentes. 
Carga Horária: 45h 

Disciplina: Laboratório Instrumental de Língua Francesa – Avançado I 
Ementa: Desenvolvimento da proficiência linguística oral e escrita, numa abordagem 
comunicativa utilizando os padrões utilizados internacionalmente como indicadores 
avaliativos. 
Carga Horária: 75h 

Disciplina: Teoria Literária em Língua Francesa e em Língua Materna 
Ementa: Estudos e análises das formas das narrativas e da poética da Língua Francesa e 



da Língua Materna. 
Carga Horária: 60h 

______________________________________________________________ 

 

6º Semestre 

Disciplina: Estágio II – Atividade Docente em minicursos, monitorias, curso 
de extensão, etc. 
Ementa: Planejamento e execução de atividades docentes através de minicursos, cursos de 
extensão, e outros, visando à prática docente para o Ensino Fundamental e Médio. 
Carga Horária: 100h 

Disciplina: Estudos Linguísticos e Literários com Ênfase na Língua Materna 
Ementa: Desenvolvimento de trabalhos de análise textual com temas interdisciplinares 
focando aspectos das narrativas orais, semânticos, estilísticos e linguísticos que constituem 
o texto. 
Carga Horária: 45h 

Disciplina: Temas Selecionados 
Ementa: Seleção e estudos de temas das áreas de língua, literatura, metodologia e 
tecnologia da Língua Francesa e da Língua Materna. 
Carga Horária: 45h 

Disciplina: Laboratório Instrumental de Língua Francesa – Avançado II 
Ementa: Desenvolvimento da proficiência linguística oral e escrita, utilizando padrões 
internacionalmente válidos como indicadores avaliativos, numa perspectiva comunicativa. 
Carga Horária: 75h 

Disciplina: Núcleo de Estudos Interdisciplinares, Pesquisa e Prática do Ensino 
de Língua Francesa VI 
Ementa: Orientação e instrumentalização da pesquisa e da prática pedagógica, as 
possibilidades de investigação e análise da situação-problema relacionada com o tema 
norteador. 
Carga Horária: 60h 

Disciplina: Projetos de Investigação do Ensino da Literatura da Língua 
Francesa e Língua Materna 
Ementa: Análise de dados e pesquisa sobre os projetos do ensino da literatura e língua da 
Língua Francesa e Língua Materna nas escolas e como a sociedade brasileira destina mais 
tempo e recursos para o aprendizado da Língua Francesa. 
Carga Horária: 45h 

Disciplina: Tecnologias Aplicadas a Língua e Literatura Francesa 
Ementa: Abordagens sistemáticas das novas tecnologias e sua aplicabilidade no ensino das 
línguas estrangeiras e literaturas. 
Carga Horária: 45h 

______________________________________________________________ 

7º Semestre 

Disciplina: Estágio III – Orientação e Regência no Ensino Fundamental 
Ementa: Orientação, reflexão da teoria e da prática do fazer pedagógico, avaliando e 



diagnosticando as deficiências do processo ensino-aprendizagem, elaborando formas de 
intervenção pedagógica através da regência no Ensino Fundamental. 
Carga Horária: 100h 

Disciplina: Prática de Tradução 
Ementa: Estudos e análises do processo de desenvolvimento da prática de tradução dos 
textos selecionados de acordo com temas e subtemas propostos. 
Carga Horária: 45h 

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) 
Ementa: Orienta a elaboração dos Trabalhos de Conclusão de Curso. 
Carga Horária: 45h 

Disciplina: Temas Selecionados em Linguística e Literatura 
Ementa: Organização e execução da discussão do objeto estudado mediante o tema 
transversal e interdisciplinar das áreas de pedagogia do ensino de língua e literatura da 
Língua Francesa, como da linguística aplicada. 
Carga Horária: 45h 

Disciplina: Espaços de Vivências, Convivências e Representações em Língua 
Francesa e em Língua Materna 
Ementa: Planejamento, elaboração e exposição das diversas representações e produções 
da Língua Francesa e Língua Materna realizadas pelos discentes nas áreas de língua, 
literatura, metodologia e novas tecnologias para o ensino de línguas estrangeiras num 
espaço de vivências, convivências e troca de experiências. 
Carga Horária: 45h 

______________________________________________________________ 

 

8º Semestre 

Disciplina: Estágio IV – Orientação e Regência no Ensino Médio 
Ementa: Orientação e reflexão sobre a prática pedagógica, avaliando e diagnosticando o 
processo ensino-aprendizagem, elaborando formas de intervenção pedagógica através da 
regência no Ensino Médio. 
Carga Horária: 100h 

Disciplina: Novas Tecnologias 
Ementa: Abordagens e trabalhos com ambientes e-leaming conhecendo a sua 
aplicabilidade, informando e possibilitando monitorias acerca das novas tecnologias de 
língua francesa e respectivas literaturas focando a interdisciplinaridade e a 
transdisciplinaridade. 
Carga Horária: 45h 

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II) 
Ementa: Análise e avaliação das produções linguísticas, literárias, técnicas e científicas 
realizadas pelos educandos nas áreas de língua, literatura, metodologia e tecnologias de 
ensino da Língua Francesa visando a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade para 
fins de conclusão de curso. 
Carga Horária: 45h 

Disciplina: Estudos da Metodologia do Ensino de Língua Francesa 
Instrumental 
Ementa: Estuda e discute a metodologia do Ensino de Língua Francesa instrumental 



visando o desenvolvimento das habilidades de ensinar Língua Francesa como instrumento 
de acesso ao conhecimento em diversas áreas de formação do educando, através da leitura e 
compreensão de textos em Língua Francesa. 
Carga Horária: 60h 

 


